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IOANLĂZĂRESCU
(1907-1993)
La 5 mai 1993 s-a stins din viaţă la Iaşi
istoricul literar Ioan Lăzărescu, doctor în filologie.
Născut la 9 aprilie 1907 în ţinutul Herţei din fostul
judeţ Dorohoi, loc de bastină si al strălucitului
filolog Vasile Bogrea, a urmat crsurile primare în
localitatea natală, la Herţa, apoi pe cele liceale la
aşezămîntulşcolar .Anastasie Başotă" din Pomîria,
luînd bacalatireatul în iunie 1926. Ulterior s-a
Înscris la Facultatea de Litere şi Filologie a
Universităţiidin.Iaşi, unde i-a avut ca profesori pe
A. Philippide, G. Ibrăileanu, /o. Paseu, Octav
Botez. Terminăfacultatea, ca diplomat în filologie
modernă, cu specializare în limba şi literatura
română, )'nanul 1931. A fost între anii 1931 şi 1945, profesor la Liceul militar
din Iaşi, la Liceul Internat şi la Liceul ,,M. Kogălniceanu",precum şi bibliotecar
la Facultateade Litere şi Filosofie. Din anul 1945 este numit asistent la catedra
de literaturăromână veche, condusăde cărturarulDan Simonescu,pentru ca din
1949 şi pînă la pensionaresă lucreze,în calitate de cercetătorştiinţific, la Filiala
Academiei, mai Întîi la sectorul de.filologie al Institutului ,,A. D. Xenopol".
şi apoi la cel de istorie literară al Institutului de Filologie Română ,,A.
Philippide",
ProfesorulIoan Lăzărescuşi-a sustinut doctoratulla Universitateadin Iaşi,
în anul 1949, cu teza Nicolae Costin, cronicar feudal, specializîndu-se m
cercetarealiteraturii vechi şi premoderne,încă din anii '40 a avut privilegiul de
a se afla în preajmaunor istorici şi critici literari de talia lui Octav Botez şi, mai
ales, G. Călinescu,acesta citindu-l.în prefata la Istoria literaturii printre cei ce
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,,ne-au procurat cărţi, reviste ori fotografii".în colectivul de istorie literară al
Institutuluiacademic,începînddin 1949,el lucrează,alături de Al. Claudian,N.
Bagdasar, Al. Dima, şi N. 1. Popa, profesorişi învăţaţi de cea mai înaltă ţinută
etică şi intelectuală,la studiereavechilorsocietăţiştiinţificeşi literare,a marilor
reviste din secolulal XIX-lea.Pentru acea perioadă,cînd orice tradiţie ştiinţifică
sau cultural-artisticăera minimalizată
atare întreprinderiisi
<
., si chiar contestată,
.
,
aveauriscul lor, pe care profesorulLăzărescuşi l-a asumat.
După debutul publicistic,cu recenziiapărute în "BuletinulInstitutului de
Filologie ,.A. Philippide",continuă să colaboreze.cu.studiişi articole în reviste
de specialitate precum "Studii şi cercetări ştiinţifice. Filologie" şi .Anuar de
lingvistică şi istorie literară". A tipărit astfel lucrări despre Axinte Uricariul,
despre Societateade medici si
, naturali
., sti din Iasi,
,. despre
. revistele,,Propăsirea",
. ,.
"România literară", "Contemporanul" sau despre societatea ,,Junimea".
Cercetărilededicateunor scriitoridin secolul trecut, C. Negruzzi,V. Alecsandri,
V. A. Urechia, au fost bine primite de specialişti.în ultimii ani de activitate a
făcut parte din colectivul care a alcătuit Dicţionarul literaturii române de la
origini pină la 1900, obţinîndpentru această lucrare premiul "Timotei Cipariu"
al Academiei Române. A mai colaborat la cele trei volume de Scrisori către
Ibrăileanu, a îngrijit şi prefaţatediţia de Scrieri alese de N. Costin, iar împreună
cu istoricul C. Stoide,primul volum de Opere ale aceluiaşicronicar.A publicat,
de asemenea,articoleşi recenziiîn "Viaţaromânească",.Jaşul literar" ş.a.
ProfesorulIoan Lăzărescus-a manifestat,în întreagasa viaţă, ca un om de
o mare căldură sufleteascăşi de o neîntinată probitate. Amabil, înţelegător şi
gata oricînd să-i ajute pe cei mai tineri, ataşat de. familie, era de o cinste
ireproşabilăşi de o modestie devenităaproapeetalon. El va rămîne în amintirea
celor ce l-au cunoscutşi au avut ocazia fericită de a-i fi colegi ca un specialistîn
literatura română veche vşi prernodernă, intelectual deschis înnoirilor şi
comunicăriisuperioareşi un prototipal modestieişi al înţelegeriisemenilorsăi.
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